
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 
 
 

Proc. n. 61.870 - (G-3.609) - Agravo de Petição interposto por Karl Stram - Comarca, Atibaia.  

  

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de petição interposto pelo sr. Karl Stramm da 
decisão do Dr. Juíz de Direito de Atibaia, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial do 
Registro de Imóveis.  

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura der provimento ao recurso, para os fins de ser 
transcrita a escritura de compra e venda outorgada pelo espólio de Paulo de Oliveira Setúbal. A 
argüição de coisa julgada não tem procedência. Trata-se de processo administrativo e visa-se 
corrigir erro de um serventuário, erro que é retificável a qualquer tempo. A escritura a ser transcrita 
data de 30-7-1943, reporta-se a um compromisso de compra e venda de 29-1-1925 e houve alvará 
judicial para que o espólio pudesse der valia aos atos praticados em vida pelo inventariado, que já 
tinha recebido todos os pagamentos e s6 restava a escritura. 0 contrato era anterior A lei 58 de 
10-12-1937 e o próprio vendedor faleceu em 4-5-1937. A legislação em apreço dispõe sobre o 
loteamento e a venda de terrenos para pagamentos em prestações, a partir da vigência. Não 
abrange as situações anteriores e não podia ter efeito retroativo. Argumenta-se, que, no caso, tem 
aplicação o artigo 1.º das Disposições Transitórias da lei de loteamento. Não tem cabimento. O 
artigo citado fala, em "terrenos loteados em curso de venda". Não se provou, nos autos, que aquele 
loteamento estivesse em. "curso de venda". Tanto é verdade que outros lotes vendidos foram 
transcritos pelo mesmo escrivão. Por que a disparidade de tratamento? Note-se ainda, que, se os 
terrenos estivessem naquelas condições, apenas o vendedor teria incidido nas sanções do aludido 
artigo 1.º, sem isso importar em qualquer restrição ao direito do comprador. A única obrigação do 
compromissário comprador seria a do § único do artigo 1.º, se tivesse havido inscrição. Como se vá 
dos autos, nenhuma providência foi tomada pelo fisco; que também não se interessou em 
demonstrar que o loteamento estava era curso de venda.  

Custas legais. P. a  I.  

São Paulo, 14 de fevereiro de 1953.  
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